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… un espai de referència, 

de suport i  d’atenció integral 
 

… un espai on juntes treballem 
pel reconeixement social 
i els drets de ciutadania 
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� PresentacióPresentacióPresentacióPresentació 
 

La Congregació de les Germanes Oblates es va instal·lar al barri del Raval al 1984 per treballar amb 
dones en situació d’exclusió social i molt especialment amb les vinculades a l’exercici de la 
prostitució de carrer. 

La nostra missió és acollir i acompanyar aquestes dones, amb la finalitat de cercar juntes respostes 
per millorar la seva qualitat de vida i generar dinàmiques de transformació social 

Els nostres valors són: oferir una càlida acollida, ser propers a la realitat de les dones i tenir 
presència en el lloc on es troben, respectar la diversitat i confiar en la persona i les seves 
possibilitats, comprometre’ns i ser solidàries enfront a les injustícies socials i millorar constantment 
la qualitat de les intervencions i els projectes 

 

I és així com al 1996, neix El Lloc de la Dona. Arrel del treball que feien les educadores de carrer 
al barri de Raval, es va veure la necessitat d’estructurar les intervencions en projectes i tenir un local 
propi. 

 

Al 2011 el treball de l’entitat s’ha estructurat en els següents projectes: 

 

 

� Dona i Prostitució 

� Voluntariat 

� Afrontant la crisi 

� Posant-nos a punt! 

� Mediació  

 
 
 
 
 

En tots aquests projectes,  
l’entitat ha atès aquest any a 528 dones 
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� DonaDonaDonaDona i i i i ProstitucióProstitucióProstitucióProstitució::::    
Atenció Social IntegralAtenció Social IntegralAtenció Social IntegralAtenció Social Integral    

    
    
Aquest projecteAquest projecteAquest projecteAquest projecte està dissenyat i adreçat 
a les dones que exerceixen o han exercit 
la prostitució al carrer, principalment en el 
barri del Raval, però també a les que estan 
treballant a altres barris de la ciutat o a espais 
tancats, on s’han anat distribuint a mesura que 
al barri reben la pressió de les forces de 
seguretat. 
 
Així doncs, les dones any darrera any afronten 
més dificultats per tirar endavant la seva vida 
i segueixen amb molt poques alternatives reals 
per pal·liar aquesta situació, com ara podrien 
ser l’obertura de meublés i/o locals, mesures 
que facilitin la seva regularització al país i 
alternatives de formació i feina en el mercat 
regulat. 

Aquest projecte pretén donar respostes 
factibles a les seves demandes. Les activitats que presenta corresponen a dos objectius generals: 

1. Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les dones que exerceixen o han 
exercit la prostitució, i afavorir processos d’autonomia personal i d’inserció socio-laboral. 

 

2. Sensibilitzar a la ciutadania i fomentar la intervenció comunitària sobre la realitat de 
la prostitució. 

 
Aquest any  s’ha atès en aquest projecte 528 dones i les seves famílies, i les activitats s’han 
estructurat en 4 Àrees. 
 
  

1111. Treball medi ober. Treball medi ober. Treball medi ober. Treball medi obertttt    
    
���� L’equip  de carrer: 
una educadora social 
una mediadora cultural  
 
���� Les activitats 
sortides diürnes setmanals a Raval Sud 
sortides nocturnes a Rambles 
atenció a la salut 
atenció socioeducativa 
mediació 
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El punt de partida del projecte és el Treball al Medi Obert. Les educadores fan sortides setmanals al 
barri, on tenen un primer contacte amb les dones, bàsicament per temes de salut (repartiment de 
preservatius, tramitació de targetes sanitàries, acompanyaments a revisions ginecològiques, etc.), 
però també es el lloc on detectar si hi ha indicis de possibles víctimes de trata. Arrel d’aquest 
primer treball socioeducatiu les dones es vinculen a l’entitat. 

Com cada any el barri del Raval i les Rambles han estat protagonistes de notícies de premsa, 
sobretot per deixar constància del malestar dels veïns en temes de prostitució, delinqüència, 
drogodependències....  Això de vegades es tradueix en tancament de pisos on treballen les dones, 
multes als clients i a elles i més dispersió a les zones perifèriques. Aquesta situació comporta una 
precarietat molt gran a les dones, sobretot a les dones nigerianes que tenen deutes elevats a cobrir 
ja que assumeixen mes riscos per la seva salut i creen situacions de incivisme. Això ha comportat 
un augment significatiu de gestions i tràmits legals. 
 
 

Perfil de les donesPerfil de les donesPerfil de les donesPerfil de les dones                                Atenció a la SalAtenció a la SalAtenció a la SalAtenció a la Salutututut   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
���� 48 sortides al carrer 
���� 135 dones ateses 
���� Baixa el percentatge de dones  
���� d’Europa de l’est i de Llatinoamerica 
���� Puja el núm. de dones de Nigèria 

 

Les dones que participen en els tallers actuen 
com a líders dins el seu grup per transmetre els 

coneixements a les seves companyes, amb 
efecte multiplicador. 

 

És fonamental el paper que juga la mediadora 
intercultural romanesa en la transmissió i interpretació 

de missatges des de realitats culturals diferents.

2222....    Atenció integralAtenció integralAtenció integralAtenció integral    
        
���� L’equip: 
una treballadora social 
duess educadores socials 

 

���� Les Activitats: 
l’acollida i el procés de 
treball individualitzat 
les demandes i les gestions 
les coordinacions amb 
serveis interns i externs 
 

 

Es dóna molta importància a l’acollida que reben les dones quan venen a l’entitat i per tant la 
realitza una de les professionals. És on comença el treball socioeducatiu i d’atenció social, ja

País d’origen 2011 2010 

Europa Est (Romania) 77 97 

Àfrica Subsah. (Nigèria) 40 33 

Llatinoamèrica 9 15 

Marroc   6 6 

Espanya 3 4 

Altres 0 1 

 135 156 

32.000 preservatius masculins repartits 
16 Targetes Sanitàries Individuals tramitades 
184 acompanyaments per atenció sanitària 
derivacions i/o coordinacions a recursos sanitaris 
2 Tallers de Salut Sexual 
Cursos de formació bàsica d’educadores d’iguals 
en l’àmbit del VIH/SIDA – UMTSID Salut 
Comunitària: 
� 8 participants de Romania 
� 10 participants de Nigèria 
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que es dona resposta a la demanda o es deriva als diferents 
serveis de l’entitat o d’altres entitats. 

Aquesta línea d’intervenció sempre ha estat molt vinculada al 
treball fet al carrer amb les dones, però aquest any l’atenció 
integral s’ha caracteritzat per l’augment de les coordinacions i 
derivacions entre entitats. 

Degut a la precarietat econòmica, la saturació de recursos, i 
les urgències de les dones aquest servei s’ha complementat 
amb el projecte Afrontant la crisi. Les principals demandes són 
d’ajuts per pagar la vivenda, l’aigua, la llum, els aliments, les 
beques de menjador, guarderies, etc. Però les dones sobretot 
demanen feina. 
 

260 dones ateses A més, s’ha donat informació, orientació o derivació a 228 dones, que 
han vingut amb peticions de treball, formació i atenció social, però no han entrat en el circuit 
d’atenció a l’entitat. 
 

 
 
 
 

700 demandes rebudes 
 que han comportat 2.635 gestions 

 
Gairebé la meitat són demandes de primera necessitat, 

 ja que difícilment poden fer itineraris 
 de formació i treball, sense tenir-les cobertes 

 
 
 
 
 

La situació de trata de les dones ateses durant l’any és: 16 possibles víctimes de trata, 25 
presumptes i 18 víctimes identificades, el 60% de Nigèria i el 40% de Romania. Les edats son 
entre 18 i 28 anys.  
 

    
3333....    Formació Formació Formació Formació i i i i inserció laboinserció laboinserció laboinserció laboralralralral    
    
���� L’equip: 
dos insertores laborals 
una educadora social 
12 voluntàries 

    
���� Les Activitats: 
acompanyament al procés formatiu i a la inserció 
classes d’alfabetització i llengua castellana i catalana 
tallers de formació laboral 
cursos tècnics professionals 
mercat de treball: anàlisi situació 
coordinació amb contractants 
 

País d’origen País d’origen País d’origen País d’origen     
de les donesde les donesde les donesde les dones 

2011 

Àfrica Subsah. (Nigèria) 123 

Europa Est. (Romania) 50 

Llatinoamerica 39 

Espanya 22 

Marroc 21 

Altres 5 

 260 

DemandesDemandesDemandesDemandes    NºNºNºNº    %%%%    

atenció social primària 304 43% 

formació i inserció laboral 177 25% 

salut 76 11% 

      vivenda 62 9% 

   infància/adolescència 25 4% 

Explotació sexual/violència 8 1% 

Altres..... ( justícia, legal, immigració etc) 48 7% 

 700 100% 
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Aquest servei dóna resposta a les alternatives de treball que demanen les dones, i aquest 
any ha estat referent en obrir el servei a derivacions de dones d’altres entitats del mateix àmbit. 

S’ha donat formació a 82 dones, el 74% en situació irregular. L’entitat aposta per la 
formació e inserció a mida, això vol dir que primer es dóna la formació bàsica i desprès 
s’organitzen els taller i cursos, valorant la situació de les dones i la del mercat laboral a la ciutat. 
Aquest enfocament comporta un gran esforç, difícil de valorar per la seva complexitat i per la 
seva invisibilitat, per això hem augmentat les hores de les professionals al projecte, i ha permès 
ampliar els itineraris formatius, i la recerca d’ofertes de feina. 

En total han vingut 66 dones a fer classes d’idioma. Enguany, hem impartit 6 
formacions diferents: alfabetització, lectura descriptiva, dos nivells elementals, conversa i un 
taller de “Coach” per tal de preparar a les dones per a les entrevistes de feina, intensiu al mes 
d’agost. 

Depenent de les circumstàncies específiques de cada dona, aquestes s’incorporen als itineraris 
formatius orientats a treballar en domicilis o en empreses. En molts casos les dones han de 
rebre una petita beca econòmica per cobrir les despeses bàsiques durant el temps que estan en 
formació, per tal de garantir la màxima assistència i aprofitament del curs. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Formació enFormació enFormació enFormació en::::        DonesDonesDonesDones    
Curs DIRT-TS  (derivació 

externa) 
10 

Cambreres de pis  4 

Agent de salut ( derivació 
externa) 

6 

Ajudant de cuina  5 

Curs perruqueria ( derivació 
externa) 

1 

Cambreres de pis  12 

Formació enFormació enFormació enFormació en    DonesDonesDonesDones    

Taller atenció domicilis 26 

Taller tasques de la llar 6 

Taller planxa 4 

Taller atenció a persones grans 8 

Recerca activa de feina 
ordinador 

62 

Taller d’autocupació en costura  2 



 

8 
 

 
Les 60 dones han fet 6677  ssooll··lliicciittuuddss  ddee  ffeeiinnaa  

  ((uunnaa  ddoonnaa  ppoott  ffeerr  mmééss  dd’’uunnaa  ssooll··lliicciittuudd  ppeerrqquuèè  hhii  hhaa  ooffeerrtteess  ddee  
ffeeiinneess  aa  tteemmppss  ppaarrcciiaall))    

s’han rebut un total de 86 ofertes... 
I 

DD’’AAQQUUEESSTTEESS  OOFFEERRTTEESS  SS’’HHAANN  AACCOONNSSEEGGUUIITT  6688  FFEEIINNEESS  

 26% MÉS que en el 2010 

Un 75% són treball a domicili i de cura de persones grans; i el 
25% son ofertes professionals en el sector de l’hostaleria, la 

neteja industrial i  la geriatria. 

Sra. Joy Ezeilo- Relatora 
especial de la ONU  

per la Trata de persones 

Inserció laboralInserció laboralInserció laboralInserció laboral    
    
60 dones han entrat al servei laboral amb una preparació més especifica en relació a les 
ofertes que rebem a l’entitat. Això, sumat a l’ampliació de la prospecció d’empreses en l’àrea de 
salut, dóna com a resultat que hem aconseguit 26% més de treballs que l’any anterior. 
 

                Treballs aconseguitsTreballs aconseguitsTreballs aconseguitsTreballs aconseguits        
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 4. 4. 4. TransformacióTransformacióTransformacióTransformació    SocialSocialSocialSocial    
 

El treball de transformació social es realitza en dos àmbits diferents. Per un costat adreçat a la 
societat i ciutadania en general, tant a través de la sensibilització com en el treball comunitari; i 
per l’altra dins el propi grup de dones que s’atén a l’entitat a través de les activitats de 
socialització. Aquestes, en un espai informal, permeten captar valoracions, noves iniciatives, 
expectatives i propostes i, per tant, actualitzar i adequar les accions a les noves necessitats.  

 

  
 
 
L’equip: 
la directora de l’entitat  
una educadora social 
 
hi participen activament les dones, 
les professionals i el voluntariat 

 

La transformació de la societat vers el treball en 
prostitució, mitjançant el Treball Comunitari i de 
Sensibilització és un element transversal i coordinat a 
tot el projecte.  

Treball comunitaTreball comunitaTreball comunitaTreball comunitari i sensibilitzacióri i sensibilitzacióri i sensibilitzacióri i sensibilització    
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Aquest treball es nodreix de la realitat del treball al carrer, de l’atenció social, dels processos formatius i 
d’inserció laboral. 

Es realitza fonamentalment afavorint el coneixement i apropament a realitat de les dones, donant a 
conèixer les necessitats no resoltes, generant espais de reflexió, qüestionaments i debat sobre la 
prostitució, denunciant els drets vulnerats, i cercant conjuntament propostes innovadores. Els principals 
espais utilitzats en el 2011 son:  

 
20 Àmbits estables de participació-coordinació, amb un total de 57 Reunions 

Taula Tècnica (ABITS), Xarxa Catalana sobre la Trata, Coordinadora PIRMI, Fundació Tot Raval 
(Comissió social, Projecte Diàlegs per a la Convivència i PICI), ECAS, Grup Prostitució i SIDA (Dpt. 
Salut), Xarxa de Servei Domèstic, Juristes (servei domèstic), Plataforma estatal treball sexual, 
Plataforma Comunitària Treball Sexual i Convivència, Ravaldona, Consell de dones de Districte i 
Ciutat, Consell de Seguretat, Consell de Barri, Comissions Consultives i Consell del Districte. 

15 espais de col·laboració intensa entre entitats amb un total de 77 reunions 

Educadores i TS ABITS, Àmbit dona, Carites, Xarxa laboral del Raval, UMTSI – Salut Comunitària, 
Formació conjunta en el Programa Dona CAM Raval i UNIM, Servei Solidari, APIP, Escola 
Superior de Turisme, Mossos, Salut Comunitària, Metges del mon, Associació Nigeriana de 
Catalunya.    

9 Processos participatius per a la definició de polítiques socials, normatives i investigacions, 14 reunions 

Investigació sobre prostitució i prostitució amb dones brasileres, Investigació sobre explotació 
sexual en dones nigerianes, Recuperació de la memòria Històrica del barri del Raval, Àrea 
especial de rehabilitació del barri, Pla de barris raval sud, estudi participatiu sobre VIH, nova 
aplicació Obra Social La Caixa, estudi modificació PIRMI 

Relacions Institucionals i de col·laboració: 36 reunions amb agents diferents 

Càrrecs públics de diferents departaments de l’administració local i Autonòmica, responsables i 
tècnics/ques d’entitats i recursos socials, partits polítics, cossos de seguretat, entitats 
finançadores i empresaris fonamentalment.  

Accions de difusió i sensibilització, en dos formats: 

7 Conferències en diferents jornades amb més de 180 persones, Intervencions a mitjans de 
comunicació: Entrevista a el Periódico, Radio 4, Roda de premsa ECAS-RMI i xerrades a 42 
estudiants i investigadors/es del sector social.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Procés participatiu i coordinació 
Pla de barris Raval Sud 

Estudi modificació PIRMI, 
Reaccions contra les retallades 

Estació d’enllaç – Raval 
Descoberta El lloc de la dona 
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Les Activitats de SocialitzacióLes Activitats de SocialitzacióLes Activitats de SocialitzacióLes Activitats de Socialització    

    
“ espais de trobada, moments per compartir, per “ espais de trobada, moments per compartir, per “ espais de trobada, moments per compartir, per “ espais de trobada, moments per compartir, per conèixeconèixeconèixeconèixer l’altre, per fer coses r l’altre, per fer coses r l’altre, per fer coses r l’altre, per fer coses 

juntes, per juntes, per juntes, per juntes, per avaluar iavaluar iavaluar iavaluar i    acollir noves propostesacollir noves propostesacollir noves propostesacollir noves propostes...”...”...”...”    

    
  

     
 

  

    

    

���� Final de curs de classes de castellà 
���� 7 berenars – tertúlies amb les dones grans 
���� Excursió a una casa de colònies amb piscina 
���� Sortida Cinema (Babies) 
���� Sopar de Nadal amb les dones grans 

���� Taller de ball 
���� Taller de bijuteria 
���� Excursió al Delta de l’Ebre 
���� Tallers de Coach intensiu 
���� Festa de Nadal amb dones i fills 

i  
el Concert de Gospelel Concert de Gospelel Concert de Gospelel Concert de Gospel    

com activitat de com activitat de com activitat de com activitat de 
FundraisingFundraisingFundraisingFundraising    
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El voluntariat dEl voluntariat dEl voluntariat dEl voluntariat de Ee Ee Ee El Lloc de la Dona és avui en dia unal Lloc de la Dona és avui en dia unal Lloc de la Dona és avui en dia unal Lloc de la Dona és avui en dia una 
plataforma de participació, solidaritatplataforma de participació, solidaritatplataforma de participació, solidaritatplataforma de participació, solidaritat, sensibilització i sensibilització i sensibilització i sensibilització i 
compromíscompromíscompromíscompromís, i al mateix i al mateix i al mateix i al mateix temps, detemps, detemps, detemps, de complicitat,complicitat,complicitat,complicitat, amb les dones que amb les dones que amb les dones que amb les dones que 
exerceixen prostitució.exerceixen prostitució.exerceixen prostitució.exerceixen prostitució. 

� EEEEl l l l vvvvoluntariatoluntariatoluntariatoluntariat    
 
���� El Grup: 
Equip coordinador: Pilar, Puri i Sara. 
15 voluntàries que col·laboren habitualment a les activitats 
10 voluntàries més que ho fan de forma puntual 
7  noves voluntàries han assumit algun compromís amb nosaltres.  
 

És un projecte de formació i gestió de les persones 
voluntàries que realitzen activitats a l’entitat. Està inclòs 
dins del programa de voluntariat de les Germanes 
Oblates, amb més de 150 voluntaris/es. 
 
Aquest any s’han apropat a l’entitat moltes persones interessades en els nostres projectes i en 
oferir la seva col·laboració. Hem aconseguit un grup consolidat i compromès, amb una gran 
implicació i creixement com a equip.  

Treballem donant resposta a les necessitats sentides i expressades pel grup de voluntariat i d’acord a 
les prioritats indicades des de l’entitat.  

Les Activitats: 

� Captació de nous voluntaris/es (a través dels propis voluntaris i de contactes personals) 

� 12 Entrevistes d’acollida i seguiment 

� Sessions informatives (mensualment, amb l’objectiu d’aconseguir una bona integració al centre) 

� 12 Reunions de l’Equip de Coordinació 

� 3 Reunions del Grup de Voluntaris/es 

� Jornades de Formació: 
• “Unimos possibilidades, creamos futuro”. Ciempozuelos (Madrid), 11-13 Novembre 2011. 
• “La Prostitució; continuïtat” (El Lloc de la Dona) 12 Febrer 2011 
• “Cultura nigeriana: la realitat de les dones nigerianes” (El Lloc de la Dona) 8 Octubre 2011 

Participació de cada voluntari/a 

� Classes d’alfabetització, llengua castellana i acompanyament 
individualitzat:  Ana, Carmen S., Carmen T., Elvira, Loles, Mireia, Carmen 
P., Dasya, Martina. 

� Curs intensiu de castellà orientat a l’àmbit laboral: Gloria i Dasya 
� Sessions de formació laboral / habilitats socials:  Ele na i col·laboradors.  
� Currículum i recerca de feina: Elena i Rosa  
� Acollida. Organització biblioteca: Oliva i Vicenta 
� Coaching per l’equip de professionals: Gloria i Dasya 
� Tertúlia dones grans: Angelines, Pilar A., Teresa i Vicenta 
� Acompanyaments: Vicenta, Teresa, Pilar i Angelines. 
� Preparació d’activitats culturals i lúdiques puntuals: totes les voluntàries  
� Col·laboracions puntuals (Nadal, Camp d’estiu, Dia de la Dona, etc..) Pilar C., 

Elena, Félix, Marta, Silvia, Claudia, Maite, Laia. 
� Suport tècnic informàtic: Daniel  



 

12 
 

� Afrontant la crisi:Afrontant la crisi:Afrontant la crisi:Afrontant la crisi: 
dddde le le le la urgència a la inclusióa urgència a la inclusióa urgència a la inclusióa urgència a la inclusió    

 
 
La situació de crisi colpeja especialment a les persones amb mes precarietat. Durant aquest any 
han augmentat de forma molt important les demandes d’urgència per pagar les habitacions i 
comprar aliments.  

Les dones cada vegada poden treballar menys al carrer, essent aquest l’únic medi que tenen per 
poder tirar endavant amb els seus fills. Per poder buscar una alternativa de feina, abans de tot 
han de rebre una formació específica.  

Aquest procés, donades les circumstàncies personals i legals de les dones que atenem, és llarg i  
per poder tirar-ho endavant han de tenir les primeres necessitats cobertes.  
 
Objectius: 
 

1. Afrontar els efectes agreujats de vulnerabilitat generats per la crisi 

2. Establir una nova metodologia de treball per superar les situacions d’emergència social 
iniciant processos d’inclusió. 

mitjançant: 
 
���� la millora, detecció, anàlisi i intervenció en 

situacions d’urgència 

���� la reconversió de la urgència en processos 
d’inclusió 

���� la complementarietat dels recursos entre aquest 
projecte i el projecte Dona i Prostitució 

���� la obertura de noves vies d’inclusió coherents 
amb la situació i perfil de les dones  

 

    

���� Millorar laMillorar laMillorar laMillorar la    detecció, detecció, detecció, detecció, l’l’l’l’anàlisi i anàlisi i anàlisi i anàlisi i la intervenció en situacions d’urgla intervenció en situacions d’urgla intervenció en situacions d’urgla intervenció en situacions d’urgènciaènciaènciaència    
            

Aquestes situacions estan vinculades directament a l’Acollida i l’Atenció social del projecte 
Dona i Prostitució.  Donada la complexitat i la urgència de les demandes que rebem, és 
imprescindible oferir a l’acollida un primer espai de contenció, escolta, informació i 
assessorament. 

Fruit de la saturació que hi ha als recursos i de la desesperació per trobar la manera de 
sobreviure, moltes dones cerquen ajut i suport a diferents entitats. Això ha fet que s’hagin 
incrementat notablement les coordinacions entre professionals, de cara a no duplicar les 
intervencions i a gestionar millor els recursos disponibles, per tal de donar resposta a 
l’emergència i poder iniciar el procés amb la dona. 

Això ha comportat un gran treball en xarxa, extremadament coordinat per part de les 
educadores, i s’ha vist reflectit en l’augment del número de dones a qui hem pogut ajudar en 
el seu procés de vida. 
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���� ReconvertirReconvertirReconvertirReconvertir    la urgència en processos d’inclusióla urgència en processos d’inclusióla urgència en processos d’inclusióla urgència en processos d’inclusió    

Més del 60% de les gestions necessàries per dur a terme els plans de treball iniciats amb les 
dones han estat per atendre les urgències bàsiques. Un cop cobertes aquestes, és possible 
començar altres processos, que són els que realment portaran a la normalització de les 
situacions i a la inclusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Optimitzar els recursos existents a partir de la complementarietat de les Optimitzar els recursos existents a partir de la complementarietat de les Optimitzar els recursos existents a partir de la complementarietat de les Optimitzar els recursos existents a partir de la complementarietat de les 
accions del projecteaccions del projecteaccions del projecteaccions del projecte    

Per consensuar un pla de treball, cada dona ha de prendre un compromís amb la seva 
professional referent a l’entitat, una responsabilitat sobre els ajuts econòmics que se li 
ofereixen i una vinculació i motivació al seu itinerari. En tots els itineraris formatius i a la 
inserció laboral hi ha un seguiment individual molt personalitzat; es crea un vincle de 
confiança mutu entre la dona i la professional, que és fonamental per finalitzar amb èxit el pla 
de treball. 

Les professionals, per altra banda, fan una reunió setmanal sobre els plans de treball a fi de 
posar en comú i valorar coordinadament l’evolució del cas, tenint en compte les diferents 
àrees que intervenen.  A més d’aquestes coordinacions internes s’han fet coordinacions 
externes amb 114 recursos diferents (del barri, de la ciutat  i dels municipis de Santa Coloma 
de Gramenet, Badalona i L’Hospitalet de Llobregat, on viuen moltes de les dones). 

Les dones prenen un compromís de treball per la formació i la inserció laboral i és a partir 
d’aquí que es valora la continuïtat de l’ajut bàsic.  Les ajudes econòmiques es rentabilitzen de 
manera que les dones, han d’ajudar-se entre elles en la cura dels nens mentre fan formació. A 
més, les dones que són líders dels grups exerceixen de multiplicadores dels aprenentatges, 
coneixements i habilitats que van adquirint. 

���� ObrirObrirObrirObrir    noves vies d’inclusió coherents amb noves vies d’inclusió coherents amb noves vies d’inclusió coherents amb noves vies d’inclusió coherents amb 
la situació i la situació i la situació i la situació i el el el el perfil de les dones perfil de les dones perfil de les dones perfil de les dones     
 
S’ha iniciat aquest any, un taller d’autocupació en 
costura, liderat per una dissenyadora del barri, on dues 
dones nigerianes han après a cosir articles per a la llar i 
accessoris amb teles de Nigèria. 
 
L’èxit dels productes ens ha dut a augmentar aquesta 
formació a 10 dones per al 2012.  

Gestions realitzades per cobrir les demandes                  Núm % 

 De la urgència  61% 
Suport social bàsic: Aliments, roba i calçat 663  
Suport a la vivenda ( Lloguer hab. Llum, aigua, butà..) 289  
Atenció a la salut  437  
Atenció als fills i situació familiar (beques menjador, ...) 142  
Prestacions oficials (Ajuts lloguer, PIRMI...) 52  
Explotació sexual i Violència  33  

A la inclusió  39% 
Suport a la inserció laboral 481  
Suport als itineraris de formació 292  
Estrangeria i tràmits legals 178  

Altres (Orientació psicològica, psicosocial.)  30  

Total 2.635 100% 
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Pág. 1Pág. 1Pág. 1Pág. 11111    Pág. 1Pág. 1Pág. 1Pág. 12222    

 
1. Metodologia i criteris d’intervenció 
2. El consens a l’equip  
3. Impacte emocional a l’acollida  
4. Reflexió sobre PIRMI 
5. Canvis en l’Estat de Benestar 
6. Entitat relacional o gestora de 

recursos 
7. Avaluació diagnòstica de casos 
8. Treball en equip 

 
1. Validar la feina de l’altre 
2. Escolta activa, assertivitat 
3. Donar informació no és comunicar 
4. Adaptació als canvis 
5. Reestructuració dels espais de treball 

 

 

� PosantPosantPosantPosant----nos a puntnos a puntnos a puntnos a punt 
 

Millorar la qualitat en la gestió, organització i funcionament intern, així com les Millorar la qualitat en la gestió, organització i funcionament intern, així com les Millorar la qualitat en la gestió, organització i funcionament intern, així com les Millorar la qualitat en la gestió, organització i funcionament intern, així com les 
intervencions dels professionals, per adequarintervencions dels professionals, per adequarintervencions dels professionals, per adequarintervencions dels professionals, per adequar----los als reptes los als reptes los als reptes los als reptes     
    
la situació actual de les demandes de les donesla situació actual de les demandes de les donesla situació actual de les demandes de les donesla situació actual de les demandes de les dones    

    
Objectius: 

 

A. Elaborar una estructura organitzativa interna en que 
totes sabem quines son les seves nostres funcions i 
responsabilitats 

B. Planificar estratègicament les ampliacions dels serveis 
per que s’adaptin a la realitat 

C. Formar a les professionals en les noves metodologies de 
treball en equip 

D. Formar més específicament a les professionals dels 
itineraris formatius i laborals 

E. Facilitar el treball en xarxa a nivell informàtic 

 
Activitats: 
 

Supervisió ExternaSupervisió ExternaSupervisió ExternaSupervisió Externa    

“un espai que ens ajuda a donar perspectiva a les intervencions”  
 

    
            Altres espaisAltres espaisAltres espaisAltres espais   

    “activitats que ens ajuden a  
    organitzar la feina de l’equip”  

    
    
    

Coaching grupalCoaching grupalCoaching grupalCoaching grupal 

“un espai que ens ajuda a consolidar-nos com 
 a equip”  

    

 
� Nou organigrama més clar i definit: 

- Referents/responsables clars per 
cada activitat 

- Funcions ben delimitades per 
cada professional 

 
� Nous espais de formació i 

coordinació interna i amb altres 
entitats  

 
� Equips informàtics en xarxa i 

programa de gestió de dades 
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L’ ObjectiuL’ ObjectiuL’ ObjectiuL’ Objectiu és aconseguir una actitud de coresponsabilitat per part dels ciutadans 

perquè l’espai públic del Raval sigui un espai de qualitat, relació ciutadana i 
cohesió social 

Objectius especifics:Objectius especifics:Objectius especifics:Objectius especifics: 

� Elaborar un petit diagnòstic sobre les diferents situacions i usos de l’espai públic en els carrers 
on s’exerceix la prostitució al Raval 

� Actuar com a interlocutores entre els diferents agents socials. 
� Prevenir i mediar en situacions de tensió i/o conflictes en relació als diferents interessos i 

visions en l’ús de l’espai. 
� Recollir propostes de millora per part de les persones que viuen i conviuen en la zona 

d’intervenció.  

� MediacióMediacióMediacióMediació    
    

El projecte Mediació, Espai Públic i ConvivènciaEl projecte Mediació, Espai Públic i ConvivènciaEl projecte Mediació, Espai Públic i ConvivènciaEl projecte Mediació, Espai Públic i Convivència,,,, fruit de la trajectòria de treball en 

xarxa al barri del Raval, s’impulsa en el marc del Pla de Barris de Raval Sud. Participen les 
entitats El Lloc de la Dona- Germanes Oblates (coordinació), Fundació Escó, Fundació Surt 
i Fundació Tot Raval.  

La prostitució és una realitat amb una llarga trajectòria al barri 
del Raval. En els darrers anys ha estat sovint motiu de queixa i 
protesta sobretot per les característiques peculiars en el seu 
exercici, ubicació, i interacció amb activitats diverses que 
conviuen en el mateix espai.  

El projecte parteix de la detecció de malestar entre tots els 
col·lectius implicats (veïns, comerç, treballadores. sexuals, 
entitats, administració,...) i el convenciment que és possible reduir 
i prevenir situacions concretes de conflictivitat a partir d’un 
acurat coneixement de les situacions i emprant tècniques 
socioeducatives i de mediació comunitària i intercultural.  

Es tracta d’una intervenció que afavoreix la convivència i que 
pretén reduir l’impacte negatiu que provoquen algunes 
dinàmiques que es generen al voltant de la prostitució.  

 

� Connexió amb els diferents agents als llocs on s'exerceix prostitucióConnexió amb els diferents agents als llocs on s'exerceix prostitucióConnexió amb els diferents agents als llocs on s'exerceix prostitucióConnexió amb els diferents agents als llocs on s'exerceix prostitució    

Les sortides al carrer han estat el punt de partida del projecte. Han permès realitzar una 
observació contínua del territori en diferents moments i conèixer la realitat de convivència i els 
agents que hi intervenen, creant vincles de confiança i proximitat. Això ha aportat la matèria 
primera per a un dels resultats de gran valor del projecte, el Diagnòstic de la convivència. 

� Capacitació dels agentCapacitació dels agentCapacitació dels agentCapacitació dels agents comunitariss comunitariss comunitariss comunitaris    

S’han realitzat entrevistes amb els diversos agents del barri, principalment veïns/es, 
comerciants, treballadores sexuals i personal d'entitats. Volíem captar la seva visió de la realitat 
identificar persones líders dins dels seus grups i que per les seves habilitats poguessin formar 
part del grup d'agents comunitaris del projecte.  
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Les principals problemàtiques Les principals problemàtiques Les principals problemàtiques Les principals problemàtiques 
identificades:identificades:identificades:identificades: 
 
• Excés de soroll.  
• Brutícia.  
• Percepció d'inseguretat.  
• Falta de recursos.  
• Estigmatització.  
• Falta d'espais per exercir la prostitució. 
• Problemes transversals.  
• Relacions conflictives.  

Punts calents identificats:Punts calents identificats:Punts calents identificats:Punts calents identificats: 
 

1. Ús intensiu de l'espai públic.  
2. Soroll diürn i nocturn.  
3. Brutícia.  
4. Percepció d'inseguretat; 

delinqüència.  
5. Consum i tràfic de drogues. 
6. Prostitució al carrer.  

Es va evidenciar en general una manca de representativitat, desinterès i, fins i tot, pors per 
identificar-se com a agent comunitari. Però algunes persones mostraven interès en obtenir 
més informació, amb una actitud i visió constructiva.  

Es va reorientar la capacitació cap a tallers grupals d'informadors clau (2 tallers amb veïns, 
comerciants i entitats i un altre amb dones treballadores sexuals) on compaginar la formació 
prevista, amb la detecció de situacions de risc o conflictives i la recerca de propostes de 
millora.   

 

� Definició del circuit d'intervencióDefinició del circuit d'intervencióDefinició del circuit d'intervencióDefinició del circuit d'intervenció    

Les realitats que els diferents agents perceben com a 
problemàtiques o conflictives s'han pogut sistematitzar i 
estructurar en 6 grups, que hem anomenat "punts 
calents":  

La majoria de persones coneix i sap com accedir als recursos 
disponibles per canalitzar aquestes situacions. 

Però les expectatives aspiren a algun tipus de servei que aporti 
una incidència en les causes. (Exemple: no es tracta tant de 
posar més papereres com de no embrutar).  

En conseqüència, hem optat per relacionar entre si les situacions de conflicte expressades, fent 
visibles els punts en comú i recollint propostes que poden aportar canvis en les dinàmiques i 
situacions més globals. 

� Intervenció socioeducativaIntervenció socioeducativaIntervenció socioeducativaIntervenció socioeducativa    

S’ha treballat en:  
- Informar de la normativa existent de manera contínua i personalitzada durant les entrevistes o reunions. 
- Informar de les diverses realitats de les dones en situació de prostitució.  
- Informar de les diverses realitats dels veïns i comerciants.  
- Captar les necessitats i demandes i recollir-les al diagnòstic de convivència i circuit.  
- Realitzar accions de mediació concretes: soroll i brutícia.  
- Generar un espai de trobada entre les persones que van demostrar interès a identificar els problemes del barri 

i que volen plantejar respostes.  

En relació al servei de mediació, la major part de les intervencions van ser de caràcter preventiu: 
escolta, assessorament, contenció, informació, anàlisi conjunt dels fets, ampliar la visió, etc.  

� Coordinació i seguiment del projecteCoordinació i seguiment del projecteCoordinació i seguiment del projecteCoordinació i seguiment del projecte    

Tres espais de treball i coordinació: 

Equip tècnic: format per les dues mediadores i la coordinadora del projecte.  

Equip assessor: format per les tècniques de les entitats participants 

Equip gestor: format per les entitats i les persones representants de l'administració local  
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� BalançBalançBalançBalanç    EconòmicEconòmicEconòmicEconòmic    
 

Distribució ingressos 2011Distribució ingressos 2011Distribució ingressos 2011Distribució ingressos 2011    
 

Finançament Públic 198.448,45 61% 

Finançament Privat 103.048,93 32% 

Finançament Propi 22.671,34 7% 

 324.168,72 100% 

   

Distribució despeses 2011Distribució despeses 2011Distribució despeses 2011Distribució despeses 2011     

Personal entitat i serveis 227.105,55 70% 

Activitats dones 62.251,00 19% 

Infraestructura i gestió 29.230,65 9% 

Equipaments i material 5.581,52 2% 

 324.168,72 100% 
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AAAAgraïm graïm graïm graïm el suport de:el suport de:el suport de:el suport de:    

    

    

    

    



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Avda. DrassanesAvda. DrassanesAvda. DrassanesAvda. Drassanes, , , ,     27 27 27 27 baixosbaixosbaixosbaixos    
08001 Barcelona08001 Barcelona08001 Barcelona08001 Barcelona    
TelTelTelTel. 93. 93. 93. 93----    444441414141    28282828    09090909    

info@llocdeladona.orginfo@llocdeladona.orginfo@llocdeladona.orginfo@llocdeladona.org    
www.llocdeladona.orgwww.llocdeladona.orgwww.llocdeladona.orgwww.llocdeladona.org    

Si vols Si vols Si vols Si vols colcolcolcol·laborar ho pots laborar ho pots laborar ho pots laborar ho pots     
fer amb el teu temps, coneixements, suport o fer amb el teu temps, coneixements, suport o fer amb el teu temps, coneixements, suport o fer amb el teu temps, coneixements, suport o 

econòmicament aeconòmicament aeconòmicament aeconòmicament a: : : : 2100 2100 2100 2100 ––––    0480 0480 0480 0480 ––––    92929292    ----    0200077008020007700802000770080200077008    
    
    
        

Els donatius compten amb una desgravació a 
hisenda, si ens facilites les teves dades. 


